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 :)زير بنايي حفظ سالمت؛ مفهوم اختالالت تغذيه اي، در اين درس با تدريس مفاهيم  مقدمه)شرح درس

گوارش و ضمائم، دفعي روده اي و آنورکتال به دانشجو کمک مي شود تا با تلفيق آموخته هاي خود با علوم 
گيري فرايند پرستاري در مراقبت از بزرگساالن و  پايه بتواند از نظريه ها و مفاهيم پرستاري ضمن به کار

سالمندان استفاده کند. در اين راستا الزم است تقويت مهارت هاي تفکر خالق در کاربرد تشخيص هاي 
پرستاري به منظور تامين حفظ و ارتقاي سالمت بزرگساالن و سالمندان از پيشگيري تا توانبخشي مد نظر قرار 

 گيرد.
 

 :دانشجو با مفاهیم زیر بنایی پرستاری و ایجاد توانایی در او به منظور  آشنایی هدف کلی

تلفیق آموخته های خود در زمینه علوم پایه با مفاهیم و نظریه های پرستاری به هنگام ارائه 

مبتال به اختالالت تغذیه ای و اختالالت دفعی مراقبت به مددجویان بزرگسال و سالمند 

 ازین شرعیمبتنی به اصول اخالقی و مو

 
 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتوانند:  دوره يانرود پس از پا ياز دانشجويان انتظار م          

 را شرح دهد. گوارشتشريح و فيزيولوژي دستگاه  (1

ت ها با نحوه بررسي شناخت تغديه و سيستم هضم و جذب )گرفتن تاريخجه، انجام معاينات، تس (2

 تشخيصي، عالئم شايع( آشنا شود.

                             :شتماره درس   1.1تعتداد و نتوو وا:تد:         اختتالالت تغذیته ای و دفعتی    (1پرستاري بزرگسااالن سساالمندان )  نام درس:      

                                                                         تشریح، فیزیولوژی، بیوشیمی، میکروب شناسی، انگل شناسی، تغذیه و تغذیه درمانی و مفاهیم پایه پرستاری دروس پیش نیاز:

                         پرستتتاری                گتتروه آموزشتتی:                 : پرستتتاری دانشتتکده              کارشناستتی پرستتتاریرشتتته و مقطتتص تیصتتیلی:   

 دکتر مصطفی راد نام مدرس:

                                                                                          32/12/86   تاریخ پایان ترم:                      32/6/86تاریخ شروو ترم:         88-89: سال تیصیلی     سه ترم تیصیلی: 

تتاریخ      19-16چهارشتنبه  و ساعت برگزاری کتالس :   روز                7میل تشکیل کالس:           جلسه 8تعداد جلسات:   

 امتیان:  
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 انواع روش هاي تغذيه و تغذيه در فرد سالم را شرح دهد (3

ء تغديه )چاقي، بي اشتهايي، و پرخوري مراقبت هاي پرستاري از مددجويان مبتال به سو  (4

 توضيح دهد. عصبي( را 

ن، دندان، غدد مراقبت هاي پرستاري از مددجويان مبتال به اختالل هضم و جذب )اختالالت دها (5

 بزاقي( توضيح دهد. 

مراقبتهاي پرستاري از مددجويان مبتال به اختالالت مري )ديسفاژي، آشاالزي، ريفالکس( را توضيح  (6

 دهد

مراقبتهاي پرستاري از مددجويان مبتال به اختالالت معده )گاستريت حاد و مزمن، زخم معده،  (7

 سرطان معده( را توضيح دهد.

مددجويان مبتال به اختالالت روده اي )اختالالت التهابي، کوليت اولسراتيو،  مراقبتهاي پرستاري از (8

 اسهال، بيماري کرون، آپانديسيت، پريتونيت، گاستروانتريت، عفونت هاي انگلي( را توضيح دهد. 

ديورتيکول، مراقبتهاي پرستاري از مددجويان مبتال به تومورها و سرطان روده، هرني، انسداد روده،  (9

 روده تحريک پذير و تروماهاي روده را توضيح دهد. سندرم 

مراقبت پرستاري از بيمار مبتال به اختالالت انورکتال مانند )هموروييد، کيست پيلونيدال، فيشر  (01

 آنال، سرطان آنورکتال، آبسه آنورکتال، يبوست و بي اختياري مدفوع( را شرح دهد. 

دفعي روده اي، کبد، کيسه صفرا و پانکراس را مراقبت پرستاري از بيماران مبتال به اختالالت  (00

 توضيح دهد. 

 و صدمات پانکراس را توضيح دهد.  مراقبت پرستاري از اختالالت پانکراتيت حاد و سرطان پانکراس (02

 مراقبت پرستاري از بيمار مبتال به کله سيستيت حاد و مزمن، سرطان کيسه صفرا را توضيح دهد. (03

ال به هپاتيت ويروسي و باکتريايي، آبسه کبد، پيوند کبد، آميلوئيدوز و مراقبت پرستاري از بيمار مبت  (41

 اري ويلسون را شرح دهد. مبي

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههاي کوچک    □                يگروه بحث □           کنفرانس □          سخنراني  □
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاه آموزشي□

Morning Report □                        □ غيره 
 

 وسایل کمک آموزشی : 

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور، ماژیک و وایت برد، نمایش تصاویر
                

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجو انتظار می رود :  

 داراي زير بناي علمی مناسب جهت فراگيري مطالب مورد تدريس باشد
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 با استفاده از آموزش هاي داده شده سعی در گسترش معلومات خود از طريق مطالعات کتابخانه اي بنمايد.

 رکت مؤثر داشته باشد.بطور منظم و مداوم و بدون غيبت در کالس هاي درس حضور يافته و در مباحث علمی ش

کوئيز بدون اطالع قبلی برگزار ميشود و دانشجويان در هر جلسه بايد آمادگی الزم را داشته   : * امتحان ميان ترم

              باشند.

 (برگزار ميشود تستی و تشريحیبصورت ) ....  * تاريخ امتحان پايان ترم:

  
  ارزشيابی: نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر *

 % 5    حضور مداوم و بدون غيبت                                              

 مجموع  =  نمره نهايی           % 55  کوئيز   حضور فعال و شرکت در بحث ها و پاسخ به سئواالت   

 % 07    امتحان پايان ترم                                                          

 ساير تذکرهاي مهم براي دانشجويان: *

    

 

 :نیوه ارزشیابی دانشجو 
 □ پاياني                   □مرحله اي                       :مرا:ل ارزشیابی

 

 

 درصد از نمره نهايي 5حضور و غياب
 درصد از نمره نهايي...انجام تکاليف............ کالسي و فعاليت

 درصد از نمره نهايي 55امتحان ميان ترم
 درصد از نمره نهايي 07امتحان پايان ترم

  جور کردني □            صحيح و غلط □         چند گزينه اي    □        تشريحي   □        شفاهي  □    :نوو امتیان میان ترم

   جور کردني □           صحيح و غلط  □         چند گزينه اي    □       تشريحي    □     شفاهي     □   :نوو امتیان پایان ترم
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